
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  

Hoje aos 31 de março de 2010 foi realizada na sede do CARI contando com a presença dos 
membros do Centro Acadêmico: Bruno Magalhães, Felipe Kloppel, Guilherme Carlos Costa, 
Luara Mayer, Lucas Brandão, Lucas Rovaris, Mariana Martins Almeida, Paula Prado, Renato 
Xavier e Thiago Duarte e contando também com a presença dos acadêmicos: André Weber, 
Arthur Lawrence, Camila Tirolli, Cecília Campos, Daniela Nobre, Filipe Flores, Gustavo 
Ziemath, Lucas Lovatto, Leandro Wolpert, Luiza Pimentel, Marcos Vinicius Lopes, Michelly 
Geraldo e Stela Ayres. A presente reunião foi convocada para a exclusiva discussão de dois 
pontos: informes a respeito da reunião de Colegiado e discussão da posição do CARI frente à 
carta do C6, elaborada para expressar a opinião dos seis Centros Acadêmicos perante as 
reivindicações das frentes estudantis, e ao panfleto distribuído pelo DCE, que também dizem 
respeito às reivindicações. Sendo assim, foi informado em relação à reunião de Colegiado que 
haverá abertura de concurso para contratação de cinco professores para o curso de Relações 
Internacionais, sendo três para Teoria das RI, um para Formação Econômica do Brasil e um para 
Economia Internacional. O segundo informe foi sobre o aproveitamento de vagas de concurso, 
assunto esse que exigiu que o CARI debatesse uma posição a ser defendida. Foi decidido pela 
presente diretoria que, a não ser que seja para a área atuante, o CARI não defende o 
reaproveitamento de determinado concurso anterior. Após os informes da reunião de Colegiado, 
Leandro informou que o DCE passará em sala hoje para uma breve apresentação aos alunos dos 
problemas que diversos cursos estão enfrentando na Universidade e suas respectivas 
reivindicações. Neste momento houve uma votação para decidir se o CARI acompanharia o DCE 
em sala ou não, e cinco votos decidiram que o CARI passaria em sala juntamente ao DCE, contra 
quatro votos que se opuseram a tal atitude. Coube ao Leandro repassar tal informação ao DCE, 
que o CARI os acompanhará na passagem em sala. Foi frisado novamente que o CARI não 
apoiará qualquer reivindicação que tenha referência ao REUNI. Outro ponto de debate foi a 
respeito da reunião que o DCE estará promovendo antes de um ato de manifestação, a ocorrerem 
ambos na semana que vem. Na passagem em sala será avisado sobre uma reunião organizada 
pelo DCE para discutir os problemas supracitados, e na reunião será debatido sobre o ato, o qual 
o CARI novamente participará somente no que não envolver o REUNI. Quanto ao outro assunto 
de debate exclusivo da reunião de hoje, a carta do C6, o parágrafo que propõe a “suspensão dos 
processos de expansão de vagas, abertura de novos cursos e outras atividades...” deverá ser 
esclarecido, assim como alguns outros pontos da mesma. Tal discussão será efetivada na 
próxima reunião do CARI. 
 
Sem mais.  
 
Florianópolis, 31 de março de 2010 
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